
 
Verslag van de 36e vergadering van het Seniorenplatform, gehouden op maandag 26 oktober 
2009, aanvang 09.30 uur in het Pallet, Rembrandtlaan. 
 
 
 
1en 2.Met de aanwezigheid van Riet Drost als definitieve vervanger van Miep Voogt was het 
Seniorenplatform compleet aanwezig. 
Voor de indeling naar de taakgroepen zal later door Riet Drost besloten worden. 
 
3. De recent aangetreden senioren adviseur van het Meldpunt Monique Holman was 
gewaardeerde gast op deze vergadering. 
In een uitvoerige voorstelronde werden alle aanwezigen aan Monique voorgesteld terwijl zij 
een toelichting gaf op haar opleiding en recente werk geschiedenis. 
Gelijktijdig werden afspraken gemaakt voor een intro verhaal in de eerstkomende 
nieuwsbrief.                                                                                                    Actie: secretaris. 
 
4. uitnodiging gemeente begroting, het DB zal dit gesprek voorbereiden en voeren. 
Op 15 oktober startte het “tasjesproject”. Het platform was aanwezig. 
De overige aankondigingen en uitnodigingen werden voor kennisgeving aangenomen.( zie 
agenda). 
De Gemeente schreef dat de subsidie voor het platform voor 2010 niet zal worden 
geïndexeerd.. 
De lang verwachtte Wmo krant is in productie en komt medio december uit. Het platform 
heeft de des gevraagde medewerking verleend. 
 
5.Het verslag van de 35e vergadering werd met enkele kleine aanpassingen geaccordeerd. 
 
6. In de taakgroep Dienstverlening wordt stug doorgewerkt aan het Openbaar vervoer. 
Kontakten zijn ( ten behoeve van oriëntatie) gelegd met Rijkswaterstaat en de Gemeente 
Apeldoorn. 
 
7. De agenda voor het Wmo beraad van 30 november werd voor besproken. Tevens hadden 
diverse actuele onderdelen in en rondom de zorg aandacht, zoals ook het onderwerp 
“mantelzorgers”. Het lijkt gewenst dat de taakgroep een nadere notitie op stelt over de 
levende vragen, de gewenste structuur , de aanpak etc.                       Actie: Taakgroep Zorg. 
 
8. Het door het platform aan de Belbus voorgelegde plan om te komen tot belbus transport 
naar de ( culturele) uitvoeringen in de Tuyter loopt vast op de stelling van het bestuur van de 
belbus dat de gebruikers lid moeten zijn of worden. Het seniorenplatform kan evenwel 
uitsluitend optreden voor en ten behoeve van alle inwoners van de gemeente. Kortom de 
mooie gedachte lijkt niet te kunnen worden verwezenlijkt. 
 
9.De eerstkomende vergadering wordt gesteld op 14 december a.s. 
 
 
ThsB/10/12/2009/15/12/2009. 
 
 
 


